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1. Ivar Schjelein ønsket velkommen og informerte / presenterte seksjonstyret båt og deres arbeid: (20162018)
Leder:
Nestleder.
Ungdomsrep:
Circuit:
Offshore:
Aquabike:
Sekretær:
Båtsportkonsulent:
•
•

Ivar schjetlein
Hilde Slåttedalen
Live Gulbrandsen
Ole Tobias Næss
Jarle Hagane
Tom Erik Carlsen
Axel Dalen
Åsmund Næss
Lars Magne Drange
Christian Hammernes
Geir Lilletvedt
Elin Olsen

7 seksjonsstyremøter avhold.
58 saker til behandling.
Det ble stilt spørsmål om hva status på de 58 sakene var pr d.d. Ønske om å få implementert en
statusoppfølging pr sak i Excel for å holde oversikt over status og hvor mange saker som fremdeles er
åpne.

2. Internationale reprentanter og International deltagelse
Marit Strømøy
Harald Halvorsen
Ivar Schjetlein

Leder Utøverkomiteen
Medlem Cominoff
Medlem Aquabike komiteen

UIM GA 2017

Saker fra Norge:
– Lisensbruk Norden
• Ønsket å «legalisere» kjøring i norden med nasjonal lisens.
–

Krav til kvittering ved kjøp av forsikring
• Dokumentasjon på at forsikring man kjøper faktisk har dekning.

–

Reisepenger F2 løp
• Redusere utleggsbehovet for å arrangere F2 WC-løp.
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–

Skrog GT15
• For å holde kostnadene nede i rekruteringsklasen, kun tillate singel-hull båter i glassfiber /
epoxy.
(Saken ble trukket på forhånd pga stor motstand i alle komiteer, motbør pga sikkerhetsaspektet)




Ingen av sakene gikk gjennom.
Begrunnelsen er det viktigste når en skal sende inn saker. Må være meget godt begrunner for å få
gjennomslag.

3. Nasjonale / internasjonale lisenser




Ønske om at det blir sjekket opp i hva forsikringen dekker i forbindelse med trening som også omfatter
utenlandske utøvere.
Jobbe mot å lage en felles lisensordning som gjelder nasjonalt og internasjonalt.
For stor forskjell på prisene for nasjonal / internasjonal lisens, spesielt for junior utøvere.

4. UIM GA 2019
 Stor enighet i møtet om å søke om å være vert for UIM GA 2019
 Følgende punkter må være godt gjennomarbeidet:
o Økonomi (sporten må ikke lide)
o Kapasitet
o Hvor
 Beslutningen må være forankret i sporten.
 Dekningen må ligge hos NMF og ikke i seksjonen.
 Undersøke mulighet for å søke milder hos NIF, evt. Fylkeskommune.

5. Funksjonærkurs
•

Jurylederseminar 2.-3. des 2017
– Påmeldingsfrist 16.11.17

•

Jurykurs – Drammen
– 27. – 28. januar

•

Stevnelederkurs/oppdatering
– Jarle Hagane orienterte

•

Teknisk kontrollant kurs

Påmelding til kurs via MinIdrett

6. Idrettsleir Tromøy
Åsmund Næss, Arendal Båtsport-klubb informerte.
 25.06.2017 – 29.06.2017
 Alder: 11-17 år
 4 økter pr dag
 Allsidige aktiviteter
 Ungdommene bor i telt på stedet
 Ønsker å få til båt / aquabike grupper på årets arrangement
Enighet i forsamlingen at dette må vi forsøke å få til.
 Trenger folk på tvers av grener.
 Viktig med oppfølging etter at leiren er ferdig for å rekruttere de som har deltatt til sporten.
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Opprettet en gruppe som skal jobbe videre med tilrettelegging / gjennomføring.
Arrangement og rekrutteringsgruppe:
 Øystein Haugenes
 Kristoffer Schjetlein
 Representant fra Båtsportklubben Sør.
 Ole Tobias Næss
 Åsmund Næss
 Hilde Tellefsen
Første møte søndag 12.11.2017
Mer info om opplegget:

www.idrettsleiren.no

7. Rapport landslag
Robert Andersen, landslagssjef, informerte.
 Hatt ansvar for å organisere landslaget i 2017.
 5 utøvere, 3 fra aquabike, 1 fra rundbane, 1 fra offshore.
 Utfordring med å ha 3 grener under samme paraply, men det har gått greit.
 Skolerer utøvere i hvordan drive idrett på et høyt nivå.
 Har hatt 2 trenere, Marius Dammyr og Ronny Mangerud + resurser fra Olympiatoppen
o Jobbet med:
 Forberedelse race
 Mental trening
 Fysisk (motorikk og styrke)
 Fokus på å få idrett inn i hverdagen
 Månedlig tilbud på Olympiatoppen.
 Testet ved uttak / blir tatt nye tester nå.
 Drevet med midler fra seksjonen og fra toppidrett.
 Usikkert hvordan 2018 blir pga vedtak gjort på tinget 10.11.17.
 Blir sendt ut info til klubbene ved et evt nytt uttak, dersom det blir noe videre landslag.
8. Idrett og alkohol





Er idrett og alkohol forenelig?
Er det ok å nyte alkohol under idrettsarrangement og i tilfelle når?
Utøver og alkohol?
Funksjonær/arrangør og alkohol?

Punktene over ble drøftet og det er enighet om at dette er noe en bør være veldig varsom med.
Et alternativ kan være å gjøre seg ferdig med premieutdeling og ha en offisiell avslutning på arrangement før evt
det blir lov å servere / nyte alkohol.
9. Viktige datoer (bør ikke legge andre arrangement til disse datoene):




Ullevaal Stadion – 16 Juni 2017
Idrettsleir Tromøy – 24 til 28.06.2017
NM uke – Stavanger (forskjellige idrettsarenaer) – uke 33

10. Saker til behandling:
1. Regelendringsforslag SR §1

Bytte ut til at det står «til enhver tid gjeldene bestemmelser fra NMF»
2. Til diskusjon: Få SAS systemet til å virke med co-pilot

Dette er ikke mulig pr i dag.
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3. Plombering av motorer utføres av teknisk etterkontrollant i løpet av vinteren

Drøftet flere ganger før, men aldri fått gjennomslag for det.

Er motstand mot det blant ulike deltakere.

Sendes til teknisk komite for utredning og evt videre til seksjonsstyret.

